Verslag trainerscommissie 03/03/2019

Aanwezig:

Herman Verbauwen, Anne Feyten, Tim Herbig
Ronny Buggenhout, Eric Vandermeulen, Luc Van Laere, Chantal Duck,
Koen Van Buggenhout, Inge Leeten

Verontschuldigd:

Louis Deswert

1) Goedkeuring vorig verslag:
- OK, geen opmerkingen
2) Inschrijvingsmodaliteiten ZC aanpassen richting kampioenschap 2020:
Vraag of het niet mogelijk is om de inschrijvingsmodaliteiten van het ZC als volgt aan te
passen:
- Een zwemmer mag worden ingeschreven voor alle wedstrijdnummers waarop
hij/zij geen limiet (in een 50m-bad) behaalde voor 01/07/2019 voor het BKCat-We1&We2
Dit zal meegenomen worden bij de hervormingen voor volgend seizoen.
3) Lange afstand VJK op Flanders
- Niet mogelijk om dit te herhalen want te lange dag voor de officials.
- Lange afstand VJK zal in 2020 terug doorgaan op vrijdag voor het VJK (start
om 16u00). Het zal wel mogelijk blijven dat er 2 reeksen/leeftijdsgroep
gezwommen worden.
4) Tijdsduur VJK
- De wedstrijddag op zaterdag duurde te lang.
- Volgend jaar aangepaste limiettijden (strenger)
5) VK:

-

Wedstrijd telt mee als selectiewedstrijd voor internationale wedstrijden (FinaA wedstrijd). Dat is de reden dat buitenlandse zwemmers ook kunnen
starten.
Onduidelijkheid ivm reglement van medailles.
Medailles zijn enkel voor zwemmers met een Belgische nationaliteit EN
aangesloten bij een Vlaamse club.
Finale zou opgewaardeerd moeten worden.
Mogelijke voorstellen:
- Huidig systeem maar top 3 huldigen (Vlamingen) na afloop van finale
- Leeftijdscategorieën aanpassen (dan BJK ook aanpassen)
finales meisjes: 14-15//16-17//18+
finales jongens: 15-16//17-18//19+
De snelste van de 3 finales is dan algemeen Vlaams kampioen

6) Varia
- BJK:
Trainerscommissie is voorstander van het invoeren van limiettijden die op
voorhand gezwommen moeten worden (in 50m-bad).
Boetes op de wedstrijd kunnen dan afgeschaft worden. Het is de KBZB die
hierin een beslissing moeten nemen. Koen/Ronny en Luc nemen dit
standpunt zeker mee.
- Herman geeft aan dat het zijn laatste vergadering zal zijn in de
trainerscommissie. Ronny bedankt Herman voor zijn jarenlange inzet voor de
trainerscommissie en de positieve samenwerking.

